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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan perekonomian di Indonesia mendorong juga 

perkembangan pembangunan yang ada, salah satunya ialah pembangunan gedung. 

Pembangunan gedung di Indonesia merupakan pekerjaan konstruksi yang tumbuh 

sangat pesat. Ketersediaan lahan yang ada tidak diimbangi dengan tingginya 

kebutuhan hunian seperti kebutuhan perkantoran dan tempat tinggal, ini 

merupakan salah satu alasan tingginya pembangunan gedung di Indonesia. Badan 

Pusat Statistik (BPS) menunjukan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun (2004-

2016) peningkatan gedung mencapai 201% atau dalam kurun waktu lima tahun 

(2012-2016) meningkat hingga 61%. Data tersebut dapat dilihat dalam Gambar 

1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Gambar 1.1 Nilai Konstruksi Gedung (Juta Rupiah) yang diselesaikan 2004-2016 
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Tabel 1.1 menunjukan peningkatan yang signifikan dari nilai konstruksi 

gedung setiap tahunnya. Kebutuhan pembangunan gedung harus diimbangi 

dengan kualitas, waktu yang tepat dan biaya yang efisien, tiga kebutuhan ini 

mendorong banyaknya jenis metode yang digunakan baik itu metode selama masa 

konstruksi ataupun metode pemilihan penyedia jasa selama masa pra konstruksi. 

Procurement dengan sistem konstruksi terintegrasi rancang dan bangun 

diharapkan dapat menjadi solusi agar realisasi pekerjaan lebih cepat serta sesuai 

dengan spresifikasi teknis yang disyaratkan. Proyek dengan sistem konstruksi 

terintegrasi rancang dan bangun atau design and build diharapkan dapat lebih baik 

dari sistem tradisional atau sistem design bid build. Undang-undang Jasa 

Konstruksi No. 2 tahun 2017 pasal 12 mengatur bahwa jenis usaha jasa konstruksi 

meliputi : 

a. Usaha jasa Konsultansi Konstruksi; 

b. Usaha pekerjaan Konstruksi; 

c. Usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi. 

Dimana di pasal 15 ayat 2 dijelaskan terkait konstruksi terintegrasi yaitu layanan 

usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi terintegrasi meliputi : 

a. Rancang bangun; dan 

b. Perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan. 

Dari undang-undang jasa konstruksi tersebut terlihat masa pelaksanaan yang 

dapat lebih cepat dimana perekayasaan, pengadaan dan pelaksanaan dapat 

dilaksanakan dalam satu waktu. Jika dibandingkan dengan metode tradisional 

dimana perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan dilakukan dalam waktu yang 
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berbeda dan membutuhkan proses yang lebih panjang dibandingkan dengan 

metode konstruksi terintegrasi rancang dan bangun ini.  

Hale et al (2009) dalam hasil penelitiannya menunjukan bahwa pembangunan 

dengan menggunakan metode konstruksi terintegrasi rancang dan bangun jauh 

lebih unggul baik dari segi waktu maupun biaya jika dibandingkan dengan metode 

tradisional, sejalan dengan hasil penelitian tersebut Dewi dan Diputra (2017); 

Chen et al (2016) dalam hasil penelitiannya menunjukan bahwa metode 

konstruksi terintegrasi rancang dan bangun merupakan metode terbaik yang dapat 

digunakan saat ini dan memiliki constructability yang jauh lebih baik. Namun 

kenyataannya masih terdapat beberapa proyek yang sudah menggunakan sistem 

konstruksi terintegrasi rancang dan bangun justru menghasilkan waktu pengerjaan 

tidak sesuai. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 1.1.  

Tabel 1.1 Proyek tidak Tepat Waktu yang menggunakan sistem konstruksi 

terintegrasi rancang dan bangun 

Pekerjaan 
Rencana Jangka Waktu 

Pelaksanaan 
Keterangan 

Konstruksi terintegrasi 

rancang dan bangun EPC 

Security and Marine Facility 

LNG Donggi-Senoro 

12 Bulan 

Diperpanjang 

180 Hari 

Kalender 

Konstruksi terintegrasi 

rancang dan bangun 

Transmart Cilegon 

11 Bulan 

Diperpanjang 

120 Hari 

Kalender 

Renovasi Stadion Tennis 

Indoor dan Outdoor 

Centercourt GBK 

8 Bulan 

Diperpanjang 

75 Hari 

Kalender 

Sumber: PT ABC 
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Tabel 1.1 menunjukan bahwa adanya ketidak sesuaiaan antara beberapa 

hasil penelitian terdahulu, penggunaan metode konstruksi terintegrasi rancang dan 

bangun yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan proyek justru 

menghasilkan waktu pelaksanaan yang tidak sesuai. Ogunsanmi et al (2011) 

berpedapat bahwa dalam penggunaan metode konstruksi terintegrasi rancang dan 

bangun klien dan kontraktor harus berhati-hati karena dalam penggunaannya 

metode konstruksi terintegrasi rancang dan bangun terdapat beberapa risiko 

seperti cost overrun, bad quality, dan waktu pelaksanaan yang tidak sesuai.  

Peneliti lainnya sejalan dengan pendapat Ogunsanmi et al (2011), seperti  

Alam (2011) yang berpendapat bahwa kurangnya pengalaman tim dalam 

menyusun jadwal pelaksanaan serta menangani kompleksitas TOR, kurangnya 

kompetensi pelaksana pekerjaan dalam merealisasikan pekerjaan konstruksi 

terintegrasi rancang dan bangun, serta kelalaian dan keterlambatan dari sub 

kontraktor merupakan salah satu risiko penghambat waktu dalam penggunaan 

metode konstruksi terintegrasi rancang dan bangun. Tarigan, A.M., et al (2018) 

yang berpendapat bahwa proses procurement merupakan hal yang sangat 

berpengaruh signifikan dalam kesuksesan penggunaan metode konstruksi 

terintegrasi rancang dan bangun. Modupe et al (2012); Chang et al (2010) dalam 

hasil penelitiannya pun menunjukan bahwa banyaknya risiko yang dapat 

menyebabkan keterlambatan pengerjaan proyek ketika suatu proyek 

menggunakan metode konstruksi terintegrasi rancang dan bangun. 

Dari tabel 1.1 dan hasil penelitian sebelumnya dapat dikatakan bahwa 

penggunaan metode konstruksi terintegrasi rancang dan bangun memang 

merupakan salah satu metode alternatif terbaik yang dapat digunakan, namun 
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dalam pelaksanaannya metode konstruksi terintegrasi rancang dan bangun 

memiliki risiko inheren, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mencari lebih 

dalam mengenai risiko-risiko apa saja yang dapat mempengaruhi waktu 

pengerjaan dan bangunan ketika menggunakan metode konstruksi terintegrasi 

rancang dan bangun.  

Penelitian ini menggunakan PT ABC sebagai subjek penelitian, karena 

beberapa pembangunan gedung yang dilakukan oleh PT ABC sudah 

menggunakan sistem konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, sebagai contoh 

pembangunan Wisma Atlit C-21, Wisma atlit C-23, EPC Security and Marine 

Facility LNG Donggi-Senoro, Transmart Cilegon, Renovasi Stadion Tennis 

Indoor dan Outdoor Centercourt GBK, dan pembangunan gedung BPKAD 

Provinsi Jawa Barat dan 50% dari enam proyek tersebut yaitu proyek transmart 

cilegon, renovasi stadion tennis indoor dan outdoor centercourt GBK dan Marine 

Facility LNG Donggi-Senoro mengalami keterlambatan waktu yang cukup lama. 

PT ABC digunakan didalam penelitian ini karena terdapat beberapa proyek 

dengan nilai yang besar namun diharapkan selesai dengan waktu yang cepat 

sehingga terdapat kemungkinan besar proyek-proyek PT ABC memiliki risiko 

yang tinggi.  

Dengan adanya fenomena kebutuhan gedung di Indonesia, perbedaan hasil 

penelitian terdahulu dan serta adanya aturan yang berlaku membuat peneliti 

tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai risiko-risiko apa saja yang 

signifikan dalam pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan metode 

konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, oleh karena itu judul yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah “Analisis Risiko Konstruksi Terintegrasi Rancang dan 
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Bangun Terhadap Waktu Penyelesaian Pada Proyek Pembangunan Gedung Oleh 

PT ABC.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang yang ada terdapat beberapa permasalahan yang akan 

menjadi pembahasan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Risiko apa saja yang timbul akibat dari pemilihan metode konstruksi 

terintegrasi rancang dan bangun dari segi waktu pelaksanaan? 

b. Resiko-resiko apa saja yang dominan dan atau memiliki hubungan yang 

kuat terhadap keterlambatan waktu pelaksanaan proyek ketika 

menggunakan metode konstruksi terintegrasi rancang dan bangun? 

c. Bagaimana rekomendasi yang dapat dilakukan terhadap resiko-resiko yang 

terjadi? 

1.3 Batasan-batasan Penelitian 

Batasan-batasan penelitian ini adalah : 

a. Penelitian ini berfokus pada pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan 

bangun, 

b. Resiko-resiko yang ditimbulkan dalam pemilihan metode ini hanya dari 

segi waktu pengerjaan, 

c. Penelitian ini hanya berfokus pada pembangunan gedung yang 

dilaksanakan oleh PT ABC, dimulai dari masa perencanaan (design) 

hingga penyelsaian pekerjaan pembangunan (build) tidak sampai masa 

operasional gedung, 

d. Responden yang nantinya dipilih dari pihak pihak kontraktor dan pihak 

konsultan pengawas.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resiko-resiko yang terjadi akibat dari 

pemilihan metode konstruksi terintegrasi rancang dan bangun yaitu : 

a. Mengetahui risiko-risiko apa saja yang timbul akibat dari pemilihan 

metode konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dari segi waktu 

pekerjaan. 

b. Mengetahui risiko-risiko yang dominan dan atau memiliki hubungan yang 

kuat terhadap keterlambatan waktu pelaksanaan proyek ketika 

menggunakan metode konstruksi terintegrasi rancang dan bangun. 

c. Memberikan rekomendasi terhadap setiap resiko yang timbul dikemudian 

hari sehingga dapat meminimalkan risiko-risiko tersebut kedepannya. 

1.5 Model Operasional Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikasi Masalah pada Metode Rancang bangun 

Mengumpulkan Literatur, Menyusun Kerangka 

Penelitian dan Hipotesis, Menyusun Kuisioner, 

Mengumpulkan data Sekunder, dan Menyusun 

Operasionalisasi Variabel  

Membagikan Kuisioner 

Mengumpulkan data kuisioner 

Melakukan beberapa uji statistik yang sesuai dengan 

data dan tujuan penelitian 

Analisa Data dan Tabulasi Data Kuisioner 
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Gambar 1.2 Kerangka Model Operasional Penelitian 

 

 Model operasional penelitian berfungsi untuk menjabarkan alur pola fikir 

dan proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian kali ini, 

penelitian diawali dengan identifikasi masalah pada metode Konstruksi 

terintegrasi rancang dan bangun. Dari hasil identifikasi tersebut dirumuskan 

tujuan, sasaran, lingkup penelitian dan metode penelitian yang akan digunakan 

untuk menjawab pertanyaan berupa permasalahan yang telah diidentifikasi 

sebelumnya. Selanjutnya metode penelitian disusun dengan memperhatikan 

literatur yang relevan. Pengumpulam data dilakukan dengan cara menyebar 

kuisioner baik ke pakar dan ke pihak yang terkait. Data yang telah didapatkan 

selanjutnya ditabulasi dan diuji sebelum dianalisis. Selanjutnya dilakukan 

interpretasi hasil analisis dan penarikan kesimpulan dari analisis yang sudah 

selesai serta rekomendasi yang dapat diberikan untuk meminimalkan risiko. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

 

Bab I Pendahuluan 

Bagian ini berisi pendahuluan, yang menjelaskan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian 

serta sistematika penulisan   

Mengidentifikasi dan Membahas Hasil Penelitian  

Memberikan Respon dan Rekomendasi untuk 

Meminimalkan Risiko  
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Bab II Tinjauan Pustaka 

Bagian ini berisi tentang dasar-dasar teori yang mendukung penelitian 

ini.  

Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini berisikan mengenai teknik penelitian dan metode-metode 

penelitian statistik yang akan dilakukan oleh peneliti.  

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini berisi mengenai analisis data yang sudah dikumpulkan untuk 

kemudian dianalisis menggunakan metode-metode yang sudah disusun 

didalam bab 3.  

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan berisikan tentang hasil analisis data atau hasil penelitian 

secara ringkas dan jelas dan saran yang dapat diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


